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BAB II

PROFIL MA’HAD AL-JAMI’AH UIN SUSKA Riau

A. Sejarah Singkat Ma’had Al-Jami’ah

Ma`had Al-Jami`ahmerupakanbagiandarirancanganbesar (grand design)

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Usaha untuk merealisasikan

program integrasi ilmu, iman dan amal, maka Ma`had Al-Jami`ah merupakan

lembaga utama yang diharapkan dapat membantu Universitas mencetak

mahasiswa/i menjadi intelektual yang ulama dan ulama yang intelektual.

Ma`had Al-Jami`ah diharapkan mampu mewujudkan cita-cita besar

Universitas untuk mencetak lulusan yang memiliki iman yang kuat, ibadah yang

benar, akhlak yang mulia, wawasan yang luas dan kemandirian. Berdirinya

Ma`had Al-Jami`ah didasarkan pada beberapa alasan pemikiran:

Pertama, alasan filosofis, berangkat dari visi dan misi UIN SUSKA yang

ingin menjadi universitas yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi

serta ajaran Islam secara integral di kawasan Asia Tenggara tahun 2013. Integrasi

ilmu diharapkan tidak lagi melahirkan ahli-ahli agama yang merasa asing dari

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebaliknya tidak lahir pula

ilmuwan-ilmuwan sekuler yang hampa dari jiwa agama.

Ma`had Al-Jami`ah ini merupakan salah satu usaha untuk menghilangkan

dikhotomi ilmu di UIN SUSKA dan berganti menjadi kesatuan ilmu pengetahuan

(the unity of knowledge). 1

1 Sumber data Ma’had Al-Jami’ah UIN SUSKA Riau  2013
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Berdasarkan integrasi ilmu tersebut, UIN SUSKA telah mengembangkan

diri menjadi delapan fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas

Syari’ah dan Ilmu Hukum, Fakultas Ushuluddin, Fakultas Dakwah dan Ilmu

Komunikasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial,

Fakultas Psikologi, dan Fakultas Pertanian dan Peternakan. Keunggulan

Universitas tidak hanya tinggi dalam penguasaan Ilmu Pengetahuan Teknologi,

tetapi juga kuat dalam Iman Taqwa. Kehidupan ini tidak saja membutuhkan insan-

insan yang cerdas, serta memiliki sumber daya manusia berkualitas dan produktif,

tetapi juga tenaga yang bermoral yang memiliki komitmen terhadap akhlak.

Kedua, alasan sosiologis, yaitu kebutuhan masyarakat terhadap figur yang

mapan dalam acquired knowledge dan mapan dalam perennial knowledge.

Ma’had Al-Jamiah dibentuk dalam rangka mempersiapkan mahasiswa yang

memiliki integritasi Ilmu, amal dan akhlak yang berkualitas dan memiliki nilai

strategis yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti: pertama, kemampuan

memahami ajaran Islam secara sistematik, baik Islam sebagai agama, tata nilai

maupun sumberbudaya. Kedua, kemampuan mengetahui dan memahami

persoalan zaman yang ada dewasa ini, khususnya persoalan–persoalan aktual yang

dihadapi umat Islam. Ketiga, kemampuan memadukan pengetahuan Islam dengan

persoalan konseptual, dalam rangka membimbing umat, sehingga terwujudnya

rangkaian kegiatan bimbingan yang mantap dan dinamis.

Ketiga, alasan yuridis yang menjadi dasar pemikiran perlunya dibangun

Ma`had Al-Jami`ah UIN SUSKA Riau, yaitu:
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1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 tahun 1999 tentang

Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 tahun 2005 tentang

perubahan status IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru, menjadi

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.

4. Peraturan Menteri Agama No 2008 tentang statuta UIN SUSKA Riau

yang di antaranya menjelaskan visi Universitas Islam Negeri (UIN)

SUSKA yang menyatakan “Menjadikan Universitas Islam Negeri Sultan

Syarif Kasim Riau sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi utama yang

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan ajaran Islam secara

integral di kawasan Asia Tenggara tahun 2013”.

5. Pertemuan Rektor UIN se-Indonesia tanggal 17-18 Januari 2008 di UIN

Bandung tentang Penggabungan Akademik Universitas dan Ma`had Al-

Jami`ah di UIN.

Ma`hadAl-Jami`ah dimulai dengan dibentuknya tim persiapan

pembentukan Ma`had Al-Jami`ah yang disebut “Tim Tujuh”. Tim Tujuh tersebut

diketuai oleh Dr. H. Mawardi M. Saleh, Lc., MA, dengan anggotanya: Dr. H.

Akbarizan, MA.,M.Pd, Dr. Yasmaruddin B, MA. Dr. Helmiati, M. Ag, Dr.

Raihani, M.Ed, Haswir, M.Ag, dan Zulkarnaini, M.Ag.

Setelah studi banding dan kerjakeras, Tim Tujuh akhirnya melahirkan

sebuah proposal pembentukan Institusi Ma`had Al-Jami`ah UIN SUSKA Riau.
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Proposal tersebut diusulkan kepada pimpinan pada tanggal 26 Februari 2008 dan

dibawa keRapat Senat Universitas. Setelah melalui diskusi, anggota Rapat Senat

dapat menyetujui berdirinya Ma`had Al-Jami`ah.

Untuk memimpin Ma`had Al-Jami`ah yang disebut dengan istilah Syeikh

Ma’had, dibuatkan syarat-syarat dan profil Syeikh yang dibutuhkan. Setelah

melihat dan mengkaji beberap nama, maka jatuhlah pilihan kepada Ustadz Dr. H.

Dasman Yahya Ma’ali, Lc., MA. Mengingat beliau masih berada di kota Madinah

Al-Munawarah dan sedang dalam proses pengurusan ijazah S3-nya di Islamic

University of Madinah, Saudi Arabia, maka untuk itu, Rektor secara resmi

meminta kesediaan Ustadz Dr. H. Dasman Yahya Ma’ali, Lc., MA untuk

memimpin pengelolaan Ma`had Al-Jami`ah UIN SUSKA Riau. Setelah membaca

surat tersebut dengan berbagai pertimbangan Dr. H. Dasman Yahya Ma’ali,

Lc.,MA menerima dan menyetujui tawaran tersebut.

Dr. H. Dasman Yahya Ma’ali, Lc., MA memulai tugasnya sebagai Syeikh

pada bulan Maret 2009 dengan dibantu oleh tiga orang wakil yang disebut dengan

Naib syeikh, yaitu H. Akmal Munir, Lc., MA, sebagai Naib Syeikh I Bidang

Akademik, H. Helmi Basri, Lc., MA, sebagai Naib Syeikh II Bidang Administrasi

dan Keuangan dan H. Syafril Siregar, S.Thi, sebagai Naib Syeikh III Bidang

Kemahasiswaan/Kemahasantrian.

Setelah beberapa bulan mematangkan konsep dan mempersiapkan

berbagai hal yang diperlukan, maka Ma`had Al-Jami`ah memulai program dan

penerimaan mahasiswa di Asrama Ma`had Al-Jami`ah pada awal semester ganjil

bulan September 2009. Dalam perencanaan kedepan seluruh mahasiswa baru UIN
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SUSKA Riau wajib masuk ke Ma`had Al-Jami`ah denganmengikuti program

pembinaan selama dua semester atau satu tahun. Namun, saat ini hal tersebut

belum diwajibkan mengingat asrama yang ada belum dapat menampung sejumlah

mahasiswa/i baru. Oleh sebab itu mahasiswa /i yang bergabung dengan Ma`had

Al-Jami`ah masuk dengan pilihan dan kemauan sendiri.

B. Visi dan Misi

Visi:

“Menjadi lembaga utama dalam mempersiapkan mahasiswa Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim yang berilmu, beramal, danberakhlak mulia”

Misi:

 Menyelenggarakan studi Islam secara mendalam dan menyeluruh melalui

system perpaduan pendidikan pondok pesantren dan perguruan tinggi.

 Menyelenggarakan pengajaran bahasa Arab dan Inggris dengan intensif

sebagai alat komunikasi dan alat penguasaan ilmu pengetahuan.

 Mempersiapkan mahasiswa  yang dapat mewarisi dan mengembangkan

tradisi ilmiah dan amaliah sesuai tuntutan zaman.

 Melaksanakan pembinaan akhlak mulia dengan menjadikan masjid

sebagai pusat kegiatan.

 Mempersiapkan kader-kader pemimpin umat yang memiliki kompetensi

dan integritas.

3. Tujuan Ma`had Al-Jami`ah

 Menciptakan wadah bagi mahasiswa untuk memperdalam ilmu-ilmu

agama Islam dan ilmu-ilmu bantu yang diperlukan.
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 Menanamkan semangat memperdalam agama di kalangan mahasiswa agar

mereka mampu memahami ajaran-ajaran Islam secara baik dan benar.

 Menanamkan nilai-nilai ajaran Islam kepada mahasiswa agar memiliki

akhlak mulia.
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C. StrukturOrganisasi
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b. Informasi Mahad Al-Jamiah

PENGELOLA MA`HAD AL-JAMI`AH

NO NAMA JABATAN

1 Dr. H. Masyhuri Putra, Lc.,MA Syeikh Ma`had Al-Jami`ah

2 H. Fikri Mahmud, Lc., MA Sekretaris

3 H. Syafril Sir, S.Th.I., MA Pembina Mahasantri

4 Mustafa Muammar, SE.I Staf Ma`had Al-Jami`ah

5 Fajril Anwar Ahda, S.Pd Staf Ma`had Al-Jami`ah

c.Tata tertib Ma’had Al-Jami’ah

Mahasantri/wati yang dimaksudkan dalam tata tertib ini ialah mereka yang

telah terdaftar secara resmi sebagai mahasiswa UIN pada semester satu dan dua

yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih

berlaku serta mahasiswa yang terdaftar di semester tiga dan berikutnya yang

dinyatakan diterima sebagai mahasantri/wati :

 Melaksanakan shalat jama`ah lima waktu beserta dzikirnya.

 Memiliki perilaku yang mencerminkan akhlak al-karimah.

 Mengikuti secara aktif semua kegiatan yang diselenggarakan pengurus

Ma`had.

 Mentaati semua peraturan dan ketetapan yang berlaku di lingkungan

Ma`had.
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 Menghormati para pengelola, Pengasuh, Muwajjih/ah, Murobbi/ah,

Musyrif/ah.

 Menggunakan bahasa Arab atau Inggris sebagai bahasa komunikasi harian

secara bertahap sesuai dengan tingkat penguasaan.

 Meminta izin kepada Muwajjih/ah, Musyrif/ah ketika ingin pulang atau

mengikuti kegiatan di luar Ma`had melebihi batas waktu yang telah

ditentukan serta memberitahukan kedatangannya.

 Menjaga/merawat fasilitas Ma`had dan hemat dalam menggunakan air

dan listrik.

 Tidak dibenarkan pulang kampung kecuali 1 kali dalam 2 minggu.

 Sudah berada di asrama sebelum Maghrib kecuali mendapatkan izin dari

Pembina, Muwajjih/ah.

LARANGAN

 Melakukan perbuatan asusila (perbuatan mesum, berpacaran, dan atau

duduk/ berjalan dengan lawan jenis, mencuri, mengkonsumsi narkoba dan

meminum minuman keras.

 Membuka aurat (memakai celana pendek bagi laki-laki dan tidak

memakai jilbab, berpakaian transparan dan pendek dan atau memakai

pakaian ketat bagi perempuan) di depan umum.

 Memasuki lingkungan Ma`had santri putra bagi santri putri dan

sebaliknya.
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 Berambut gondrong, memakai aksesoris gelang, anting, kalung, dan

binggel bagi Santri putra, dan memakai perhiasan yang berlebihan bagi

Santri putri.

 Bermalam di luar Ma`had atau tinggal di luar Ma`had, walaupun di rumah

sendiri tanpa izin, dan menerima tamu bermalam di dalam kamar.

 Menggunakan kompor, TV, VCD Player, Kecuali di Asrama Wihdah

Aisyah.

 Membawa senjata api dan atau senjata tajam yang dapat membahayakan

keselamatan diri sendiri atau orang lain.

 Membawa atau memelihara binatang peliharaan apapun.

 Memindahkan, mengeluarkan, dan atau merusak inventaris kamar dan

Ma`had, atau mengotori lingkungan, kamar, dan fasilitas Ma`had lainnya.

 Melakukan kegiatan atau aktifitas yang merugikan/membahayakan diri

sendiri dan atau orang lain.

 Tidak merokok baik di lingkungan Ma`had maupun di luar lingkungan

Ma`had.

D. Program-Program Kerja Ma’had Al-Jami’ah

a. Program Pendidikan

Musabaqah Hifzhil Mutun, Musabaqah Hifzhil Qur’an, Pelatihan-

pelatihan seperti Penyelanggaraan Jenazah, Talk Show Keluarga Islami

dll.
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b. Jadwal Kegiatan

Belajar Malam, Kajian Buku,Tausiyah Shubuh, Shobahul Lughoh,

Daurah Tahsin dan Tahfiz.


